
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  

                                               PROIECT                                     
 
 

         HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2013 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013; 
              Având în vedere raportul nr.158480/2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2013; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, modificată şi completată şi Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, modificată şi completată; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
         
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.179/2013 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.413/2013. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
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 PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
                                                     

 
RAPORT 

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 
ale S.C Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pentru anul 2013 

 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001, 

republicată, privind administraţia publică locală, Consiliul Local „aprobă în condiţiile legii, la 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, ale societăţilor comerciale, precum şi 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 

S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. funcţionează ca societate comercială cu răspundere limitată 
cu doi asociaţi, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu o 
participaţie de 95%, şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L, cu o participaţie de 5%, conform Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 24/02.02.2011, prin care s-a aprobat reorganizarea 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială cu răspundere 
limitată.      
             Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, asociaţii aprobă structura 
organizatorică a societăţii, organigrama şi statul de funcţii, la propunerea administratorului, astfel că, 
prin adresa înregistrată sub nr. 253/2013, S.C Piete şi Târguri Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea  organigramei şi statului de funcţii pentru anul 
2013. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.179/2013, s-au aprobat pentru anul 
2013 organigrama şi statul de funcţii pentru un număr total de 118 posturi, ulterior fiind modificată 
succesiv, ajungând la un număr total de 125 posturi.   

  Comparativ cu ultima modificare a organigramei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.413/2013, S.C Piete şi Târguri Craiova S.R.L propune următoarele: 

- creşterea numărului  total de posturi de la 125 la 126, prin înfiinţarea Compartimentului 
pentru problemele romilor cu un post de expert pentru problemele romilor, studii medii, ce va 
funcţiona în subordinea directorului dezvoltare; 

- trecerea Compartimentului Salubrizare din cadrul Serviciului Tehnic în cadrul Serviciului 
Administrare Pieţe şi Control; 

Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
53/2003 republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare  propunem spre aprobare 
modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 
2013, conform anexelor 1 si 2 , parte integrantă la prezentul raport, precum şi încetarea efectelor 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.413/2013.  

 
ŞEF SERVICIU, 

Petru-Alexandru Dumitrescu 
 

Avizat pentru legalitate, 
cons. jur. Floricica Boangiu 
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R A P O R T 
 

 
 SC Piete si Targuri Craiova SRL  functioneaza ca societate comerciala cu 

raspundere limitata cu doi asociati , respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova si SC Salubritate Craiova SRL, conform Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.24/02.02.2011, prin care s-a aprobat reorganizarea Serviciului 

Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova in societate comerciala cu raspundere 

limitata. 

 Potrivit art.21, din actul constitutiv al  societatii , asociatii aproba structura 

organizatorica a societatii, organigrama si statul de functii, la propunerea 

administratorului . 

 Ultima modificare a organigramei si a statului de functii ale SC Piete si Targuri 

Craiova SRL a fost aprobata prin HCLM 413/2013. 

 Fata de ultima modificare a organigramei,  SC Piete si Targuri Craiova SRL  

propune cresterea numarului total de personal de la 125 la 126 si modificari in structura 

organizatorica. 

 Postul solicitat  este de expert pentru problemele romilor, studii medii, cu 

contractul individual de munca cu  timp partial de 4 ore/zi, in subordinea directorului 

dezvoltare .  

Se reorganizeaza Departamentul Dezvoltare , astfel: 

-Compartimentul Salubrizare va trece din subordinea Serviciului Tehnic in subordinea 

Serviciului Administrare Piete  si Control . 

 Fata de cele prezentate, in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind 

Administratia Publica Locala , a Legii nr.53/2003 , republicata- Codul muncii si  a Legii 

nr.31/1990 a societatilor comerciale,  propunem Consiliului Local al municipiului Craiova 

aprobarea organigramei si statului de functii ale SC Piete si Targuri Craiova SRL,  

conform anexelor 1 si 2 la prezentul raport.   
                                               
                      ADMINISTRATOR                                                                      

                                                 Catalin Ionut RESCEANU                                             
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